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ỦY BAN NHÂN DÂN         

TỈNH HÒA BÌNH 
 

Số:   03  /2023/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Hòa Bình, ngày 13   tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý tài sản  

kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại  
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật sửa đổi ngày 28 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

 Căn cứ Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp        
nước sạch; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 662/TTr-STC                         
ngày 27 tháng 12 năm 2022.   

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định về:  
a) Phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình theo khoản 2, Điều 20, Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 
24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu 
hạ tầng cấp nước sạch.  

b) Phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong 

trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo khoản 2, Điều 21, 
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Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, 
sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. 

2. Đối tượng áp dụng 
a) Các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch;      

đơn vị sự nghiệp công lập được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. 
b) Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, 

sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. 
Điều 2. Phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu 

hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại 
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đối với tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung thuộc cấp tỉnh quản lý có giá trị 

nguyên giá theo sổ sách kế toán tại thời điểm thanh lý, xử lý dưới 05 tỷ đồng/01 

đơn vị tài sản. 
2. Sở Xây dựng quyết định đối với tài sản cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị 

thuộc cấp tỉnh quản lý có giá trị nguyên giá theo sổ sách kế toán tại thời điểm 

thanh lý, xử lý dưới 05 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản. 
3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định đối với tài sản kết cấu 

hạ tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý có giá trị nguyên giá theo sổ sách 

kế toán tại thời điểm thanh lý, xử lý dưới 05 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân cấp thẩm quyền quyết định 

thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị 

hủy hoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tại Quyết định này căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chịu trách 

nhiệm toàn diện trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về Quyết định của mình. 
2. Các nội dung về thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên 

địa bàn tỉnh không phân cấp tại quyết định này thực hiện theo các quy định hiện 

hành của pháp luật. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các    
quy định được viện dẫn trong Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc được 

thay thế, bãi bỏ thì áp dụng theo quy định, văn bản quy phạm pháp luật mới. 
3. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có phát sinh vướng mắc 

yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung theo quy định của 

pháp luật. 
Điều 4. Hiệu lực thi hành 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2023. 
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Điều 5. Trách nhiệm thi hành 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các 

Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;         
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
                   KT. CHỦ TỊCH 
                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 

         Quách Tất Liêm 
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